
 94 

Problematika kultúrneho relativizmu vo vzťahu k finančnej etike 

 

Ján KALAJTZIDIS 

 

Ak sa venujeme problémom finančnej etiky, tak ich nevyhnutne hodnotíme, 

kritizujeme a analyzujeme. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že prístup, ktorý zaujímame, 

je založený na hodnotách, normách a princípoch, ktoré vyplývajú z nášho kultúrneho 

prostredia. Mnoho medzinárodných inštitúcií, banky nevynímajúc, však dnes nepôsobia len 

v identickom prostredí, v ktorom vznikali a konsolidovali svoju hodnotovú štruktúru. Niekedy 

sú to okolnosti, ktoré vedú k odlišným postojom stakeholderov s ohľadom na morálne ciele, 

no inokedy je to úplne odlišné chápanie spoločnosti, ktoré vedie k odlišnému nazeraniu  

na morálne hodnoty, slúžiace ako základ morálnej argumentácie. Medzinárodné korporácie sa 

mnohokrát dostávajú do situácií, v ktorých je potrebné správne sa rozhodnúť, vedieť pochopiť 

hodnoty, na ktorých je vybudovaný morálny systém krajiny, v ktorej pôsobia a do akej miery 

je možné, potrebné, či žiaduce prispôsobiť sa, alebo naopak, presadiť svoju hodnotovú 

štruktúru. Problémy s tým spojené sa prejavujú v rôznych oblastiach od zamestnaneckých 

praktík (mzdy, pracovné podmienky, zdravotné a bezpečnostné opatrenia), cez diskrimináciu, 

až po problémy spojené s uplácaním.  

Odpoveďou na tieto problémy bývajú dve diametrálne odlišné praktiky, prijímanie- 

akceptovanie a integrovanie domácich mravných noriem, či naopak, ich odmietnutie 

a zasadzovanie sa za hodnoty „vlastné“, považované za základné morálne štandardy, ktoré je 

potrebné dodržiavať (Hendry-Sorell, 2001, s. 5-6). Ani jednu z týchto krajností nepovažujeme 

za správnu. Názory filozofov na problematiku relativizmu sú mnohokrát odlišné, no otázka 

platnosti hodnôt, noriem a princípov v odlišných kultúrach je, ako vidíme, veľmi aktuálna. 

Základné rozdelenie relativizmu, z ktorého vychádzame, je rozdelenie na relativizmus 

kultúrny, relativizmus etický a relativizmus morálny.  

Kultúrny relativizmus znamená, „že ľudia v rozličných kultúrach robia rozličné 

morálne hodnotenia určitého konania alebo činu, čiže jeden čin v určitej kultúre môže byť 

považovaný za správny, ale v inej za nesprávny“ (Gluchman, 2000, s.95). Ak teda pochádzam 

z kultúry, v ktorej je podplácanie považované za legitímny prostriedok na dosahovanie cieľov, 

môžem (alebo dokonca musím) pri ich dosahovaní podplácať. V danej kultúre neexistuje 

norma, ktorá by mohla označiť moje konanie za nesprávne. Pre finančnú etiku vyvstáva 
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v tejto súvislosti otázka, ako sa majú zachovať  spoločnosti, ktoré z takéhoto prostredia 

nepochádzajú, no pôsobia v ňom. 

Väčšina klasických etických teórií vychádza z predpokladu existencie absolútnych 

morálnych hodnôt a množstvo autorov pri svojich prácach neberie do úvahy existenciu 

odlišností, používa im známe hodnoty, považované za absolútne a univerzálne. Nahliadnutím 

do minulosti však dokážeme pochopiť, že množstvo tvrdení a teórií bolo založených  

na aktuálnej morálke, ktorá sa v danej spoločnosti presadzovala.1 To, čo bolo kedysi 

považované za prípustné či žiaduce, dnešná morálka odsudzuje.2   Samozrejme, že je zložité,  

ba priam nemožné nazerať na našu vlastnú spoločnosť cez prizmu historickej perspektívy, no 

tentokrát máme možnosť ju porovnávať so spoločnosťami, ktoré nás obklopujú a ktorých 

súčasťou sa stávame vplyvom globalizácie.  

Pre nás je z pohľadu finančnej etiky veľmi zaujímavým problémom požičiavanie 

peňazí, môžeme ho študovať jednak z historickej perspektívy, keď sa názory na požičiavanie, 

ako také, a na úrokovanie s ním spojené, neustále menili vzhľadom na morálku spoločnosti, 

no na druhej strane, je dnes dôležité i pochopenie rozdielnosti medzi „našou“ kresťanskou 

morálkou a jej nazeraním na tento problém, ktorý býva často veľmi odlišný napríklad od 

kultúry islamskej.  

V rámci celej hospodárskej etiky sa objavujú mnohé problémy, založené na odlišnom 

chápaní základných hodnôt spoločnosti. Bývajú spojené napríklad s predajom a konzumáciou 

alkoholu, tolerovaním sexuality, používaním drog, či chápaním pojmu duševného vlastníctva3 

(Hendry-Sorell, 2001, s. 8). Pripúšťa však samotná existencia množstva hodnotových sústav 

tvrdenie, že všetky z nich sú rovnako dobré? Musíme uznať, že mnohokrát je to práve 

ekonomická zaostalosť spoločnosti, ktorá vedie k balansovaniu pri rozhodovaní o morálnosti 

či nemorálnosti určitého skutku, ktorý dokáže ospravedlniť, a ktorý by sme v našej 

„rozvinutej“ spoločnosti ospravedlniť nedokázali, či nechceli.  

Argument by mohol znieť i tak, že morálka spoločnosti je vlastne reflexiou 

spoločnosti a jej nedostatočného rozvinutia. Potom sú naše hodnoty iba produktom 

spoločnosti na určitom stupni vývoja, ktorý my pokladáme za najvyšší, nateraz dosiahnutý. 

Tento argument je však veľmi nebezpečný, pretože súvisí s oprávnenosťou vytvárať rebríčky 

                                                 
1 Napríklad Kantova rigorózna morálka je úzko spätá s luteranizmom, tak, ako utiliraristická myšlienka čo 
najväčšieho množstva dobra pre čo najväčšie množstvo ľudí, je ovplyvnená politickou situáciou 18. storočia.  
2 Ako príklad sa dá uviesť Aristotelovo nazeranie na otroctvo, ktoré bolo chápane ako morálne akceptovateľné. 
3 Spomeňme si na problém uvedený v predchádzajúcich kapitolách, ktorý súvisel  s chápaním informácie ako 
vlastníctva inštitúcie pre ktorú subjekt pracuje. Odlišné pochopenie tejto základnej hodnoty mení celú štruktúru 
uvažovania. 
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vyspelosti jednotlivých kultúr. V morálke nám chýba kritérium na takéto hodnotenie, ktoré 

však nachádzame v ekonomike (Hendry-Sorell, 2001, s. 8).  

Môžeme teda ekonomické kritériá spájať so stupňom morálneho rozvoja spoločnosti? 

Pravdepodobne nie, pretože aj keby sme porovnávali tie najrozvitejšie krajiny sveta, tak 

zistíme, že hodnoty presadzované v hospodárskej etike v týchto krajinách sa od sebe 

mnohokrát odlišujú.4 Morálne hodnoty sú však založené i na náboženstve a množstvo 

rozdielov v kultúrach pramení práve z tohto zdroja.5 Vieme, že odlišné sú nielen hodnoty 

vyznávajúce kresťanmi a moslimami, buddhistami, ale dokonca i v rámci kresťanského 

učenia sa formulovala mravnosť odlišne (katolíci, protestanti).6 Domnievame sa, že kultúrny 

relativizmus v tomto prípade slúži ako obhajca rovnosti a správnosti všetkých kultúr 

z morálneho hľadiska.  Táto argumentácia nás však zvádza  k tvrdeniu,  vychádzajúceho  zo  

starého príslovia :  „Kto  chce s  vlkmi  žiť,  musí s vlkmi vyť“  a teda k akceptovaniu 

rozhodnutia spoločností, pôsobiacich v odlišnom kultúrnom prostredí, akceptovať 

a implementovať domáci hodnotový systém, ktorý bude presadzovaný pri rozhodovaní 

a konaní.  

Ak však prijmeme tvrdenie kultúrneho relativizmu, musíme akceptovať všetky 

predstaviteľné morálne systémy, akokoľvek hrôzostrašné môžu byť. Predstavme si teda 

spoločnosť, v ktorej by bolo považované za správne uspokojovanie svojho šťastia vraždou, 

mučenie by bolo považované za správne, ak by prispelo k môjmu šťastiu..., vychádzajúc však 

z našich predchádzajúcich tvrdení môžeme argumentovať, že i napriek tomu, akokoľvek sa 

nám takéto praktiky javia ako nesprávne, toto tvrdenie iba vyplýva so spoločenskej, kultúrnej  

podmienenosti hodnôt.  

Pravdepodobne najväčším problémom, ku ktorému pri uvažovaní o kultúrnom 

relativizme dochádza, je kontrast so základným a takmer univerzálnym predpokladom, že 

ľudská existencia vychádza z morálnej podstaty.   

Akceptovanie relativizmu požaduje popretie objektívnych základov morálky 

a následne i predpoklad, že morálka je všeobecne akceptovaná a chápaná. Ak by bola totiž 

morálka iba výsledkom spoločnosti (stavu sociálnej komunity), iba  kodifikovanými 

pravidlami zvykov, ktoré sú akceptované, stratila by svoj imperatívny charakter (Hendry-

Sorell,  2001,  s. 9-10). Avšak, aj keby sme vychádzali z predpokladu existencie 

                                                 
4 Uvažujme aspoň o tých najznámejších, akými sú Japonsko, Spojene štáty americké či Švédsko a Nemecko. 
Ekonomická vyspelosť týchto krajín je porovnateľná, no hodnotové systémy, ich implementácia, manažérske 
postoje sa v mnohom odlišujú. 
5 Tvrdenie vychádza z akceptovania názoru o heteronómnom či teonómnom vzťahu morálky a náboženstva.  
6 K téme veľmi zaujímavá publikácia: Weber, Max: Protestantská etika a duch kapitalizmu, ktorá hovorí 
a hodnotách protestantskej cirkvi, ktoré prispeli k rozvoju dnešného trhového hospodárstva. 
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univerzálnych morálnych princípov, do popredia sa nám natíska otázka, či  vedú tieto 

univerzálne princípy k rovnakému konaniu? Domnievame sa, že nie, pretože ak sú totiž 

rovnaké princípy aplikované v rôznych kultúrnych prostrediach, dochádza k ich používaniu 

inými spôsobmi a následne takéto správanie vedie aj k dôsledkom, ktoré sme nemohli 

predpokladať.  

Niektorí filozofi predpokladajú, že - v konečnom dôsledku - všetky nezhody, ktoré 

medzi kultúrami vznikajú, sú dôsledkom rôznych spôsobov aplikovania univerzálnych 

morálnych princípov na špecifické situácie (Bowie, 2001, s. 137). Takýto argument môže 

poslúžiť na obhajobu prijímania domácich morálnych noriem korporáciami, ktoré v danom 

štáte pôsobia. Ďalším môže byť tvrdenie, že takéto nadnárodné spoločnosti sú povinné 

dodržiavať domáce morálne princípy, pretože tie sú pre existenciu danej kultúry nevyhnutné. 

Korporácia profitujúca z pôsobenia v týchto podmienkach teda nemôže “podkopávať“ normy 

spoločnosti, ktoré jej zabezpečujú zisk, takéto správanie by potom bolo považované  

za nesprávne, ba až nemorálne.     

I tu však nachádzame výhrady proti takémuto správaniu, firmy nemusia nevyhnutne 

dodržiavať tieto normy, ak tie nie sú v súlade s morálnymi hodnotami trhu. V takomto prípade 

je naopak žiaduce dodržiavanie hodnôt, na ktorých je založený trh, pretože porušovanie 

trhových princípov by viedlo k vlastnému zániku samotnej korporácie. Úlohou finančnej etiky 

by malo byť skúmanie hodnôt trhu a hodnôt spoločnosti, ich vzájomný súlad  

a ovplyvňovanie.  

Pokúsime sa uviesť príklad z praxe, ktorý by nám pomohol pochopiť kultúrny 

relativizmus a dôsledky z neho plynúce v bankovej sfére. Keď pred vyše mesiacom začali 

nemecké úrady vyšetrovať najväčší daňový škandál, aký krajina zažila, dostalo sa do centra 

diskusií Lichtenštajnsko. Problém je úzko sledovaný z ekonomického i politického hľadiska, 

pokúsme sa však naň pozrieť z pohľadu finančnej etiky.  

Lichtenštajnsko je jedným z najznámejších daňových rajov, do ktorého prichádzajú 

peniaze z celého sveta. Tentokrát sa však začalo javiť ako vážna hrozba, a to nie len pre 

Nemecko, ale pre celý model európskeho kapitalizmu. Dva základné predpoklady, ktoré 

z Lichtenštajnska spravili daňový raj, zahŕňajú nízku maximálnu sadzbu dane zo zisku  

a prísne pravidlá, zaručujúce bankové tajomstvo. Lichtenštajnsko, ktoré nie je členom 

európskej únie a uvaľuje iba minimálne dane, bolo vždy cieľovou destináciou úspor 

nemeckých občanov. 

V roku 2006 sa však muselo kniežatstvo zaviazať zdaňovať vklady občanov európskej 

únie a výnosy odosielať vládam zemí, ktorých občanom vkladateľ je. Mnoho ľudí preto 
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následne transformovalo svoje vklady v lichtenštajnských bankách do tzv. nadačných fondov, 

ktoré nepodliehajú pravidlám pre odvádzanie zrážkovej dane. Nemeckej vláde sa podarilo 

získať informácie o takýchto bankových účtoch, a to za pomoci tajnej služby. Tá ich odkúpila 

od bývalého zamestnanca banky, ktorý informácie ukradol. Svetová spoločnosť náhle  

po zverejnení informácií v médiách morálne odsúdila „kapitalistov“, ktorí prostredníctvom 

týchto nadácií a fondov v zahraničných bankách, získavajú prospech a vyhýbajú sa 

neúmernému daňovému zaťaženiu doma. V nemeckej tlači sa začali objavovať titulky ako: 

„Ni čia superkapitalisti demokraciu?“, „Elita bez morálky?“ Daňové úniky sa javia nielen ako 

trestnoprávny, politický a ekonomický ale aj ako morálny problém. Nemecká kancelárka 

Angela Merkeltová chce v rámci Európskej Únie presadiť tvrdší prístup k daňovým rajom, 

a to najmä k Lichtenštajnsku, aby ho tak prinútila poľaviť z jeho vlastných predstáv 

o bankovom tajomstve.  

Na druhej strane sa objavili ekonómovia, podporujúci postoj Lichtenštajnska, vidiaci 

bankové fondy v tejto krajine ako možnosť nepodliehať pravidlám nenásytnej vlády. Ako píše 

Mach, zatiaľ, čo nemecké právo chápe daňový únik ako trestný čin na úrovni vraždy, 

v Lichtenštajnsku daňový únik nie je považovaný za trestný čin. Naopak, krádež osobných dát 

je v Lichtenštajnskom kniežatstve považovaná za závažný trestný čin, no nemecká vláda aj 

napriek tomu kúpila zoznam klientov banky Liechtenstein Global Trust od jej bývalého 

zamestnanca, Heinricha Kievera, ktorý je v Lichtenštajnsku  za krádež informácií trestne 

stíhaný. Malé kniežatstvo sa však nevzdáva a aj napriek protestom nemeckej vlády plánuje 

naďalej posilňovať ochranu informácií o klientoch svojich bánk (Mach, 2008, s. 1). 

Princ Alois uviedol: „Zvlášť teraz, v dobe keď ostatné štáty stále viac útočia  

na súkromie vlastných občanov a neváhajú dokonca platiť milióny za kradnuté údaje, je 

potrebné ešte viac chrániť súkromie občanov“ (Mach, 2008, s. 1). Prevádzanie peňazí do 

lichtenštajnských bánk teda môžeme považovať za logický, ale aj morálny čin, ktorý sa 

vzpiera normám, s ktorými nesúhlasí. Škandál okolo daňových únikov následne vyvolal 

diskusiu o povahe a budúcnosti európskeho modelu kapitalizmu.  

Ako vyplýva z oficiálneho stanoviska princa Aloisa Lichtenštajnského, 

v Lichtenštajnsku nie je možné, aby fiškálne záujmy prebili princípy právneho štátu, 

založeného na dôvere voči občanom. Ochrana súkromia má v Lichtenštajnskej ústave vysokú 

hodnotu a jedným z jej aspektov je ochrana bankového tajomstva. V súvislosti  

so spomenutými metódami si kladie otázku, či môže štát porušiť zákony iného spriateleného 

štátu i svoje vlastné len preto, aby získal bankové údaje. Ako môže nemecký štát zakazovať 
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vkladať svojim občanom peniaze do nadačných fondov, ak takýto zákaz nenachádza podporu 

v nemeckom práve? (Lichtenštajn, 2008, s. 2).  

Môžeme teda z pohľadu hospodárskej etiky považovať za správne, ak sa nemeckí 

občania pokúšajú vyhnúť nemeckému daňovému systému, ktorý je považovaný za najhorší na 

svete?7  

V aktuálnom probléme, ktorý sme uviedli, sme sa pokúsili poukázať na rozdielne 

chápania základných hodnôt  finančnej etiky, medzi ktoré jednoznačne patrí ochrana 

informácií a ochrana súkromia. Nehovoriac o trestnoprávnej rovine, aké morálne právo malo 

Nemecko, aby porušilo suverenitu iného štátu? Akými argumentmi môže Nemecko obhájiť 

svoje konanie, ktoré vyvíja smerom k zmene hodnotového systému inej európskej krajiny? 

Nemecko svojím konaním ohrozilo dôveru, ktorú bankové (finančné) služby 

v Lichtenštajnsku majú. Takéto konanie vychádzalo iba z presvedčenia, že ľudia, ktorí tieto 

peniaze investovali v Lichtenštajnsku, nepriznali, či v budúcnosti nepriznajú úroky z vkladov 

vo svojom nemeckom daňovom priznaní. Z uvedeného textu vyplynulo odlišné hierarchické 

usporiadanie základných hodnôt trhu (ochrana informácií - bankové tajomstvo verzus fiškálny 

záujem). Podľa nášho názoru neexistuje žiaden argument, odporujúci snahe človeka zlepšiť 

svoje postavenie, situáciu konaním, ktoré nie je v rozpore so zákonom a zároveň neprináša ani 

negatívne dôsledky v etickom meradle, respektíve takéto konanie neprináša prevahu 

negatívnych dôsledkov nad pozitívnymi.  

Okrem delenia relativizmu na etický a kultúrny, existujú i ďalšie delenia. David 

B.Wong rozdeľuje etický relativizmus na deskriptívny, epistemologický a normatívny. Podľa 

deskriptívneho relativizmu rozdiely v etickom presvedčení nemožno chápať ako výsledok 

rozličných aplikácií spoločenských hodnôt či princípov. Hodnoty a princípy sú aplikované 

v kontexte presvedčenia o ľudskej podstate, o prirodzených rozdieloch medzi pohlaviami... 

(Gluchman, 2000, s. 96). V takomto zmysle môžeme chápať i aplikáciu princípu ochrany 

informácií v Lichtenštajnsku len ako rozdiel v presvedčení o charaktere ľudskej podstaty. 

Lichtenštajnsko môže presadzovať ochranu osobných informácií v najlepšej viere, že 

investori priznajú všetky svoje zisky nezávisle od toho, že banky nemajú žiaden záväzok voči 

nikomu informácie o ich zisku  poskytnúť.  Nemecko,  naopak,  koná  v  protiklade  s právom 

na základe presvedčenia o nekalých zámeroch svojich občanov. Teda rovnaký princíp môže 

viesť k  presadzovaniu argumentov, vedúcich k odlišným záverom.  Už v predchádzajúcom 

                                                 
7 Tvrdenie, založené na vyjadreniach nemeckých médií, vyplývajúce z medzinárodnej štúdie, ktorá uvádza, že 
lepší daňový systém má dokonca aj Haiti. 
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texte sme vychádzali z predpokladu, že hodnoty, normy a princípy sú ovplyvnené viacerými 

faktormi a pripustili sme, že ekonomické ukazovatele môžu slúžiť ako východiská  

pri rozhodovaní o morálnosti a nemorálnosti určitého konania, ktorý dokážu ospravedlniť. 

Môžeme aj v tomto prípade uvažovať takto?  

Pomocou etickej teórie sme sa pokúsili analyzovať tento problém a hľadať odpoveď, 

či nám dokáže poskytnúť jasné východisko pri hodnotení konania nemeckých občanov, ktorí 

zhodnocujú svoje peniaze v zahraničných bankách. Na analýzu sme si zvolili neutilitaristický 

konzekvencializmus, v ktorom uvažujeme nielen o  dôsledkoch konania, ale na analýzu 

využívame aj motívy a úmysly mravného subjektu.  Východiskom pre výber 

konzekvencializmu na riešenie našej dilemy je fakt, že do centra uvažovania kladie premennú 

veličinu, ktorá je kompatibilná s kvantitatívnou matematickou metódou ekonomiky, vo veľkej 

miere využívanou pri rozhodovaní v ekonomických otázkach. Podobnosť s ekonomickou 

analýzou nachádzame pri skúmaní motívu konania subjektov v trhovom správaní, ktorým 

prisudzuje hodnotu pri rozhodovaní. Z tohto hľadiska je neutilitaristický konzekvencializmus8 

vhodnejší na analýzu skúmaného problému než klasický (Millov) utilitaristický 

konzekvencializmus.  

Predpokladajme, že občan, ktorý uvažuje, či investovať svoje peniaze v zahraničí, kde 

existuje nižšia miera zdanenia jeho ziskov, si položí dve základné otázky: Ak uvažujem 

o všetkých možných dôsledkoch môjho konania, pre všetkých ktorých takéto konanie môže 

ovplyvniť,9 budem lepší alebo horší ako ostatní ľudia v mojej situácií? Ako pravdepodobné sú 

dôsledky, o ktorých uvažujem?10  

Pri pokuse o analýzu konania nemeckých občanov, ktorí vyvážajú kapitál  

do zahraničia, nie je výsledok jednoznačný. Existuje niekoľko alternatív hodnotenia tohto 

konania na základe zvažovania motívov, úmyslov i dôsledkov. Pri analýze môžeme uvažovať 

o niekoľkých motívoch a na ich uskutočnenie môžeme využiť niekoľko prostriedkov. 11 

M: vyhnutie sa vysokému daňovému zaťaženie v Nemecku kvôli väčšiemu zisku.  

P1: investovanie v zahraničí a nepriznanie výnosov. 

P2: investovanie do „daňového raja“, ktorý zrážku z dane zasiela do Nemecka.12  

                                                 
8 Príkladom neutilitaristického konzekvencializmu, ktorý môže prispieť k rozvoju finančnej etiky na Slovensku, 
je Etika sociálnych dôsledkov. 
9 Dôsledky ovplyvnia mňa, sociálnu komunitu a spoločnosť, v ktorej žije, Nemecko prípadne Európu. Je 
nereálne (nemožné) uvažovať o dopade dôsledkov v celospoločenskom meradle. 
10 Pri rozhodovaní uvažujem o primárnych sociálnych dôsledkoch, dôsledky, ktoré vyplynú z daného konania 
s odstupom času nedokážem jasne posúdiť. 
11 M- motív, P- prostriedok, D- dôsledky. 
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P1-D1: konanie na základe takéhoto motívu vedie k nelegálnemu správaniu. Zákon 

nemôžeme porušovať, ak nie je v rozpore so základnými morálnymi hodnotami. 

→ konanie môžeme hodnotiť ako nelegálne a nemorálne. 

P1-D2: konanie na základe takéhoto motívu vedie k nelegálnemu správaniu, no zároveň 

k uprednostneniu vlastných hodnôt (relativizmus), ktoré považujem za správne (nie len ja) a 

prejaveniu nesúhlasu s daňovým systémom, ktoré môže viesť k jeho reštrukturalizácii. 

→ konanie môžeme hodnotiť ako nelegálne a nesprávne (nie nemorálne).   

P2-D1: konanie prostredníctvom takýchto prostriedkov nie je nelegálne, pretože dôjde 

k odvodom v domovskej krajine, avšak tieto odvody nedosiahnu takú výšku, akú by dosiahli, 

ak by som investoval v Nemecku. 

→ konanie môžeme hodnotiť ako legálne a zároveň ako nemorálne, pretože prináša prevahu 

negatívnych dôsledkov nad pozitívnymi pre širšiu sociálnu skupinu a spoločnosť, v ktorej 

žijem (štát má menší príjem vs ja mám vyšší príjem), ak uznávame sociálnu rolu štátu. 

→ konanie môžeme hodnotiť ako legálne a zároveň ako morálne, pretože prináša prevahu 

pozitívnych dôsledkov nad negatívnymi pre širšiu sociálnu skupinu a spoločnosť, v ktorej 

žijem  (štát má menší príjem vs ja mám vyšší príjem), ak neuznávame myšlienku sociálneho 

štátu. 

P2-D2: konanie prostredníctvom takýchto prostriedkov nie je nelegálne, pretože dôjde 

k odvodom v domovskej krajine, avšak krajina si uvedomí problémy spojené 

z nespravodlivosťou v daňovom zaťažení istých vrstiev spoločnosti, ktoré legálne vyvážajú 

zisk. 

→ konanie môžeme hodnotiť ako legálne a zároveň ako morálne, pretože i keď 

z krátkodobého hľadiska bude existovať prevaha negatívnych sociálnych dôsledkov nad 

pozitívnymi, ak z dlhodobého hľadiska dôjde k úprave daňového zaťaženia, pozitívne 

dôsledky tohto konania prevážia nad negatívnymi.   

Domnievame sa, že i keď takáto analýza nevedie k žiadnemu absolútnemu východisku 

pri rozhodovaní, neposkytuje jednoznačnú odpoveď na to, čo je správne, ktoré z možných 

konaní je mravné, neznamená to, že nepomáha pri riešení našej dilemy. Pomocou takejto 

analýzy zisťujeme, že je potrebné mať zadefinované jasné východiskové pozície. K ním patrí 

napríklad aj rola štátu či vymedzenie a miera zasahovania štátu do ekonomickej oblasti. 

Pomáha nám zvažovať dôsledky konaní a uvedomiť si nielen primárne, ale predovšetkým 

                                                                                                                                                         
12 Teda aj napriek tomu, že priznám výnosy, takéto konanie mi zabezpečí väčší zisk, než investovanie peňazí v 
Nemecku. Napr: v štáte Aruba by nám bolo zrazených 15 % výnosu, ktorý je zasielaný krajine európskej únie, 
z ktorej pochádzame. Konkrétnejšie informácie pozri v časopise: Laissez Faire r. 9, č. 1, s. 1. 
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také dôsledky, ktoré z dlhodobého hľadiska môže naše konanie priniesť. Analýza by mala 

zabrániť presadzovaniu sa morálnemu relativizmu, či dokonca nihilizmu. Pohľad na 

hodnotenie konania z viacerých uhlov pomôže predísť presadzovaniu myšlienky „všetko je 

dovolené, ak my to poskytuje výhodu“. Analýza za pomoci etickej teórie nám môže pomôcť 

riešiť problémy, spojené s relatívnym poňatím základných hodnôt vo finančnej etike a ani 

prílišná abstraktnosť a zjednodušovanie, ku ktorému dochádza v rámci analýzy, nemusí viesť 

k strate pôvodného cieľa, ktorým je snaha aplikovať etickú teóriu na vyriešenie morálneho 

konfliktu. Analýza nás upozorňuje aj na fakt, že motívy a dôsledky by nemali byť jediným 

kritériom mravnosti či nemravnosti konania. Potom tu vyvstáva  otázka, či čin vykonaný 

z rovnakých motívov, vedúci k rovnakým (alebo skoro rovnakým) dôsledkom, môžeme 

posudzovať na základe prostriedkov, ktorými sme sledovali dosiahnutie cieľa. 

Úlohou tohto príkladu bolo poukázať na problematickosť a väčšiu komplexnosť 

riešenia problémov, spojených s rozhodovaním vo finančnej etike. Rozhodnutia v nej totiž 

nemôžu byť založené iba na akejsi  morálke zdravého rozumu (common sense morality), ale 

predovšetkým na racionálnych a morálne zdôvodniteľných argumentoch, ktoré je možné 

obhájiť. Tento názor zakladáme na význame, pripisovanom rozhodnutiam v ekonomickej 

oblasti ako sfére, ktorá v značnej miere ovplyvňuje život každého z nás.  Problém, 

predstavený v tejto práci však reflektuje iba jeden z niekoľkých faktorov, s ktorými sa pri 

rozhodovaní stretávame.  

Spomeňme niekoľko ďalších, ktoré autori v literatúre, venujúcej sa hospodárskej etike, 

považujú za dôležité. Základné je rozdelenie na individuálne a situačné faktory ovplyvňujúce 

rozhodovanie v hospodárskej etike. K individuálnym zaraďujeme:  vek a pohlavie, dosiahnuté 

vzdelanie a zamestnanie, psychologické faktory (kognitívny morálny vývoj), osobná čestnosť, 

morálna predstavivosť a už nami spomenuté národné a kultúrne faktory. Medzi situačné patria 

najmä: intenzita vplyvu dôsledkov morálneho rozhodnutia na mravný subjekt, rámcovanie 

(chápanie problému), systém odmien (napríklad za množstvo predaných výrobkov), autorita 

či byrokracia (Crane-Matten, 2004, s. 111-138). 
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